


Todos os alimentos são produzidos artesanalmente pela equipe
Beco dos Gatos. Em função de utilizarmos e
privilegiarmos o uso de , alguns
pratos podem ser excluídos temporariamente de nosso cardápio,
conforme sua sazonalidade.



Coxinha
Deliciosa massa especial, recheada com PTS refogada com tomate, cebola, cheiro verde,
azeitonas verdes e especiarias - tamanho festa

Kibe de Soja
Aromática mistura de trigo, proteína texturizada de soja, hortelã, pasta de grão de bico, zátar, pimenta síria e
especiarias - tamanho festa

Esfiha Fechada de Soja
Macia e deliciosa massa recheada com proteína texturizada de soja temperada com cebola, alho, tomate,
limão e especiarias sírio-libanesas - tamanho festa

Esfiha Fechada de Berinjela à Italiana
Macia e deliciosa massa recheada com berinjela preparada à moda italiana, com cebolas, pimentões, azeite,
aceto balsâmico e especiarias - tamanho festa

Samosas
Pastel típico da culinária indiana (assado), recheado com batata, cenoura, grão de bico e ervilha, refogados com
tomate e massala (mix de especiarias indianas selecionadas)

Burguer de Soja
Saboroso e nutritivo, preparado com proteína de soja, quinua, aveia, linhaça dourada, ervas frescas e especiarias

Broto de Bambu (Takenoko)
Delicioso e inovador recheio de broto de bambu cozido, batata, tomate, azeitonas e especiarias

Legumes assados com ervas finas
Recheada com legumes frescos assados com ervas finas e azeite extravirgem, tem sabor delicado e diferenciado

Quiche da Estação
Quiches preparados com massa especial e base de queijo vegetal, com legumes e verduras da estação, para
oferecer sempre uma opção saudável, respeitando a sazonalidade dos produtos
Consulte-nos sobre as opções disponíveis



Lasanha Veggie
Massa de sêmola (sem ovos), molho branco (preparado com leite de soja), molho de
tomates frescos, legumes da estação e um toque especial de queijo vegetal)

Panqueca de Soja
deliciosa e leve massa integral, recheada com proteína texturizada de soja, refogada com especiarias, regada de
molho de tomates natura

Preparadas com massa semi-integral (receita exclusiva Beco dos Gatos), enriquecida com linhaça dourada,
gergelim preto e branco e molho de tomates 100% natural
Tamanho grande (30 cm). Direto do freezer para seu forno

Napolitana
Queijo cremoso vegetal, coberto com tomates picados (sem sementes), azeitonas pretas, um leve toque de alho
e folhas de manjericão

Abobrinha marinada com aceto balsâmico e ervas
Abobrinha do tipo italiana marinada em vinagre balsâmico e assada em azeite extravirgem, acompanhada de
uma camada de nosso delicioso queijo vegetal, tomates e azeitonas pretas

Shitake
Saborosos e tenros cogumelos shitake refogados em molho especial, cobertos com queijo cremoso vegetal,
azeitonas pretas e um leve toque de tomate

Servida todos os sábados, apenas sob encomenda (até sexta-feira às 12h00)
Uma deliciosa e surpreendente versão vegetariana, preparada com feijão preto tipo 1, tofu defumado (”bacon”
vegetal), seitan, proteína de soja, salsicha de soja e especiarias
Acompanha arroz branco, couve manteiga salteada em alho e azeite, farofinha e molho apimentado especial
Serve 2 pessoas



Panqueca de espinafre orgânico
Saborosa e leve massa integral preparada com farinha de trigo orgânica, recheada com
espinafre orgânico salteado com leve toque de alho e azeite, queijo vegetal, regada de
molho de tomates orgânicos

Linha de pratos gourmet desenvolvida especialmente pela equipe do Beco dos Gatos,
utilizando ingredientes diferenciados, como orgânicos e integrais

Lasanha de shitake integral
Massa de lasanha à base de sêmola integral, sem ovos, recheada com tenros cogumelos shitake marinados,
molho branco (à base de leite de soja), regada ao molho de tomates 100% natural

Estrogonofe de palmito orgânico
Tenros palmitos orgânicos refogados com especiarias, molho de tomate orgânico, creme de leite de soja,
milho, champignon.

Refeições individuais completas, práticas e balanceadas para o seu dia-a-dia. Deliciosas opções para o seu
almoço ou jantar. Direto do freezer para o seu microondas

Arroz biryani (com legumes, passas, castanha e especiarias indianas), caril de tofu (picadinho de legumes com tofu e
molho à base de curry) e chana masala (grão de bico refogado com açafrão, gengibre e limão

Arroz integral com amêndoas, lentilha libanesa refogada e kibe de soja assado

Arroz integral com cebolinha, soja xadrex e escarola refogada

Arroz integral, estrogonofe de soja e legumes salteados

Arroz integral, feijão preto refogado com tofu defumado, purê de abóbora e iscas de soja acebolada

Arroz integral, panqueca de soja ao molho de tomates frescos e abobrinha à julienne refogada

Arroz integral, feijão preto refogado com tofu defumado, purê de abóbora e iscas de soja acebolada



Pavê de abacaxi com coco
Bolachas do tipo maisena (sem ovos e leite) embebidas em calda especial, creme sabor
baunilha preparado com leite de soja, abacaxi cozido em calda de especiarias (receita
exclusiva do Beco), chantilly Puratos Ambiante e coco ralado

Pavê de pêssego com coco
Bolachas do tipo maisena (sem ovos e leite) embebidas em calda especial, creme sabor baunilha
preparado com leite de soja, pêssego em calda, chantilly Puratos Ambiante e coco ralado

Cheesecake do Beco
Deliciosa versão vegetal da famosa torta, em base de queijo vegetal e massa crocante
Sabores: goiabada, damasco e chocolate

Nossa equipe desenvolveu uma linha completa de salgadinhos, lanches, docinhos e bolos para sua festa ou
recepção. Disponibilizamos ainda diversas opções de kit festa, para que você tenha praticidade e possa garantir
todos os itens de sua festa vegetariana. Pedidos devem ser realizados com antecedência (consulte-nos sobre
prazos, valores e condições de pagamento/ reserva)

Kibe de soja
Coxinha
Mini cuscuz à paulista
Bourekas de palmito com batata
Esfiha de soja
Esfiha de berinjela
Mini pizza coquetel - napolitana
Mini pizza coquetel - abobrinha marinada com ervas



Banana com Amandoim
Abacaxi com coco
Brigadeiro da Paz
Beijinho dos anjos

Mini tortinhas de frutas
Shots de docinhos da vovó
Shot de cacau




